
На род ная ме ды цы на — 
гэ та ка лі лю дзі, якія жы-
вуць у ся рэд нім 70 га доў, 
ле чац ца па рэ цэп тах лю-
дзей, якія жы лі ў ся рэд нім 
30 га доў.

— Пры ві тан не, кра су ня, 
па зна ё мім ся?

— Я на ву лі цы не зна ём-
лю ся.

— А ў мя не до ма ўклю чы лі 
ацяп лен не.

— Ну, пры ві тан не, пры-
га жун.

Ця пер усе скар дзяц ца, 
што вель мі цяж ка знай сці 
ка хан не. Гэ та вы, пад шы ван-
цы, яшчэ пра цу не шу ка лі.

— Ха ла дзіль нік за бі ты. 
Што ра біць?

— Пі ва па він на быць ха-
лод нае, та му га луб цам прый-
дзец ца пра па сці.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Еўдакіі, Аляксандра, 
Вікенція, Георгія, Іосіфа, 
Мікалая.
К. Гертруды, Марка.

Месяц
Маладзік 18 лістапада.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.39 17.09 8.30

Вi цебск — 8.34 16.53 8.19

Ма гi лёў — 8.29 16.59 8.30

Го мель — 8.19 17.02 8.43

Гродна — 8.53 17.26 8.33

Брэст — 8.47 17.32 8.45
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насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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16 ЛІС ТА ПА ДА

Між на род ны дзень ад мо вы ад 
ку рэн ня. Ад зна ча ец ца ў трэ ці чац-
вер ліс та па да ў мно гіх кра і нах све ту 
па іні цы я ты ве Між на род на га та ва-
рыст ва ан ко ла гаў пры пад трым цы 
Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-
роўя.

1794 год — у Рэ чы Па спа лі-
тай за вяр шы ла ся паў-

стан не пад кі раў ніц твам Та дэ ву ша 
Кас цюш кі. 10 каст рыч ні ка ў баі пад 
Ма ці ё ві ца мі (не да лё ка ад Вар ша вы) 
паў станц кія сі лы бы лі раз гром ле ныя, 

Кас цюш ка быў узя ты ў па лон. Гэ тая 

біт ва фак тыч на прад вы зна чы ла лёс 

вы зва лен ча га паў стан ня ў Поль шчы, 

Бе ла ру сі і Літ ве.

1905 год — на ра дзіў ся 

(в. Тру ха на ві чы, ця пер у 

Ка пыль скім ра ё не) Ян Скры ган, бе-

ла рус кі пісь мен нік, за слу жа ны ра бот-

нік куль ту ры Бе ла ру сі. Пра ца ваў у 

Дзяр жаў ным вы да вец тве Бе ла ру сі, у 

ча со пі се «По лы мя», за гад чы кам рэ-

дак цыі ў «Бе ла рус кай Са вец кай Эн-

цык ла пе дыі». У 1975—1985 га дах — 

ад каз ны сак ра тар Ка мі тэ та па Дзяр-

жаў ных прэ мі ях Бе ла ру сі ў га лі не лі-

та ра ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры. 

Аў тар кніг «За то ка ў бу рах», «Ска жы 

ад но сло ва», «Свая апо весць» і інш. 

Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву кні гі і 

асоб ныя тво ры І. Бу ні на, М. Гор ка га, 

К. Фе дзі на, укра ін скіх, лі тоў скіх, ла-
тыш скіх і эс тон скіх аў та раў. У 1936 
го дзе рэ прэ са ва ны і вы сла ны ў Ке-
ме раў скую воб ласць. У 1946-м быў
вы зва ле ны. У 1949 годзе зноў арыш-
та ва ны і вы сла ны ў Сі бір. Рэ абі лі та-
ва ны ў 1954-м. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі за ўдзел у ства рэн ні 
Бе ла рус кай Са вец кай Эн цык ла пе-
дыі. Па мёр у 1992 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся 
(в. Пят ро ві чы, ця пер у 

Сма ля віц кім ра ё не) Язэп Се мя жон 
(Се мя жо наў Іо сіф Іг на та віч), бе ла рус-
кі пе ра клад чык. 
За слу жа ны ра-
бот нік куль ту-
ры Бе ла ру сі, 
лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі 
імя Я. Ку па лы. 
У яго мас тац-
кім пе ра кла-
дзе ў Бе ла ру сі 
вый шлі тво ры 
У. Шэкс пі ра, Р. Бёрн са, Дж. Бай ра-
на, Ш. Пе цё фі, А. Міц ке ві ча і ін шых 
пісь мен ні каў. Пе ра клаў з ла цін скай 
мо вы паэ му М. Гу соў ска га «Пес ня 
пра зуб ра». Вы сту паў і як кры тык, 
гіс то рык і тэ а рэ тык мас тац ка га пе-
ра кла ду. Па мёр у 1990 го дзе.

1937 год — на ра дзіў ся 
(г. По лацк) Ва лян цін 

Лук ша, бе ла рус кі па эт. Аў тар кніг 
паэ зіі «Га ра ды на ра джа юц ца сён-
ня», «Спо ведзь», пуб лі цыс ты кі, тво-
раў для дзя цей «Ар кестр», «Зя лё ная 
баль ні ца» і інш. Вы сту паў як са ты рык 
і гу ма рыст. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-
міі Бе ла ру сі. Па мёр у 2012 го дзе.

1945 год — у Лон да не ўста-
ноў чая кан фе рэн цыя 

прад стаў ні коў 44-х кра ін за цвер дзі-
ла Ста тут Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый па пы тан нях аду ка цыі, на ву кі 
і куль ту ры (ЮНЕС КА). Ус ту піў у сі лу 
4 ліс та па да 1946 го да.

Якуб КО ЛАС, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Для сме лых лю дзей 
ня ма без да рож жа».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Птуш ка яр кая, 
пры кмет ная. Не здар ма 
анг лі ча не пра зва лі яе 
Gоldfіnсh — за ла ты 
ўю рок. Упа да ба ныя 
мес цы гнез да ван ня 
шчыг ла — га рад скія 
зя лё ныя на са джэн ні, 
са ды, ляс ныя ўзлес кі. 
У кра са ві ку птуш кі 
раз бі ва юц ца на па ры. 
Пес ня — звон кія, 
ня гуч ныя і лёг ка 
за па мі наль ныя трэ лі. 
Пту ша нят шчыг лы 
вы корм лі ва юць 
на ся ко мы мі. Асаб лі ва лю біць гэ ты від ліс це вую 
тлю на ма ла дых па раст ках.

З гэ тай пры го жай птуш кай пра сцей за ўсё па зна ё міц ца 
во сен ню ці зі мой. Пуст кі па ўскра і нах га ра доў з за рас ні ка мі 

чар та па ло ху — лю бі мыя мес цы шчыг лоў. Іх улю бё ны корм 

у гэ ты час — на сен не пус та зел ля (дзя доў ні ку, чар та па ло ху, 

ло пу ху, асо ту, ва сіль ка, цы ко рыю і мно гіх ін шых). Зграй-

ка шчыг лоў, якая кор міц ца на кус це чар та па ло ху, — гэ та 

вель мі пры го жа!

Ча ла век не зна рок ства рае гэ та му ві ду праб ле мы, на якія 

АПБ хо ча звяр нуць ува гу ўсіх бе ла ру саў.

— Шчыг лы вы бі ра юць для гнез да ван ня зя лё ныя на-

са джэн ні на се ле ных пунк таў, у тым лі ку пры да рож ныя 

па ло сы, пар кі, скве ры. Але ў апош нія га ды ўсё больш 

вост ра ста іць праб ле ма моц най і час та не аб грун та ва-

най аб рэз кі мно гіх дрэў, ка лі ад дрэ ва за ста ец ца адзін 
ствол-слу пок. Яшчэ вя лі кая праб ле ма — поў ная вы раз ка 
дрэў і кус тоў, зя лё ных зон для га рад ской за бу до вы, для 
пра клад кі ка му ні ка цый і па ін шых пры чы нах. З-за гэ та га 

пры дат ныя мес цы для гнез-
да ван ня шчыг лоў, ды і ін шых 
ві даў пту шак, ска ра ча юц ца. 
Акра мя та го, шчыг лы сіл ку-
юц ца на сен нем пус та зел ля, 
асаб лі ва ў зі мо вы час. Вы-
кош ван не пус так па кі дае іх 
га лод ны мі зі мой.

За ста ец ца і праб ле ма ка тоў: 
гэ тыя дра пеж ні кі па лю юць і за-
бі ва юць мно гіх пту шак, у тым 
лі ку і шчыг лоў. Мы бу дзем 
пра цяг ваць ак цыю з за клі кам 
ве шаць на ка тоў, ка лі яны гу-
ля юць на ву лі цы, зва ноч кі, — 
рас каз вае спе цы я ліст АПБ па 

пры ро да ахоў ных пы тан нях Ся мён ЛЕ ВЫ.
Якім бу дзе год шчыг ла? Птуш ка 2018 го да «за гняз-

ду ец ца» на фа са дзе до ма ў г. Кар ма на Го мель шчы не, 
і не здар ма: у 2017 го дзе шчы гол стаў афі цый ным сім-
ва лам-птуш кай Кар мян ска га ра ё на. А для мод ні каў АПБ 
за пус кае ўні каль ную «пту шы ную» се рыю сві та раў су мес на 
з «LSTR-адзен нем» — ме на ві та шчы гол ста не «пер шай 
лас таў кай».

Су мес на з На цы я наль ным бан кам і Бел пош тай пла ну-
ец ца тра ды цый ны вы пуск ма не ты і мар кі з вы явай птуш кі 
го да. У га ра дах і рай цэнт рах прой дуць эк скур сіі «У по шу-
ках птуш кі го да», а на тэ ры то ры ях, якія аб лю ба ва лі гэ тыя 
птуш кі, з'я вяц ца па пе рад жаль ныя таб ліч кі «Тут спя вае шчы-
гол — птуш ка го да!». Да рэ чы, спам па ваць ма кет шыль-
ды і па ста віць у па трэб ным мес цы змо жа кож ны на сай це 
АПБ. Там жа вы зной дзе це прэ зен та цыю пра жыц цё птуш кі 
2018 го да, дзе мож на па слу хаць яе го лас. У пла нах шмат 
ак цый — са чы це і да лу чай це ся на www.рtushkі.оrg.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Зна ём це ся!Зна ём це ся!  

НЕ ПРОС ТА ШЧЫ ГОЛ
Гра мад ская ар га ні за цыя «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» вы бра ла птуш ку 2018 го да. 

Ёй стаў чор на га ло вы шчы гол

ПАД ЛЕ ТАК УГНАЎ 
АЎ ТА МА БІЛЬ

Жарс ці, вель мі па доб ныя на сю-
жэт за ход ніх ба е ві коў, раз га рэ лі ся 
на Го мель шчы не, па ве да мі лі ў ДАІ 
УУС абл вы кан ка ма. 

15-га до вы пад ле так за браў ся ў служ-
бо вы га раж аб лас ной псі хі ят рыч най 
баль ні цы. Па спра ба ваў вы ехаць ад туль 
на аў та ма бі лі, але за вес ці яго не здо леў. 
Праз не ка то ры час да га ра жа пад' ехаў 
дру гі аў та ма біль. Як толь кі яго кі роў ца 
зай шоў у га раж, юнак вы бег і за чы ніў 
там вадзіцеля. Пас ля гэ та га сеў у ма шы-
ну і па ехаў. За чы не ная бра ма не ста ла 
пе ра шко дай — яе пад ле так знёс на хут-
ка сці. Да лё ка, ад нак, з'е хаць яму не ўда-
ло ся. Экі паж ДАІ за тры маў угон шчы ка 
ў па сёл ку Бя роз кі, по бач з Го ме лем. Як 
ска заў па ру шаль нік, яму бы ло без роз ні-
цы, які аў та ма біль угнаць, абы па ка тац-
ца. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЗА СА БАК АД КА ЖА 
ГАС ПА ДАР

Све жую шку ру чыр ва на кніж на га 

бар су ка знай шлі дзярж ін спек та ры 

ў до ме па ляў ні ча га з вёс кі Мыс лаў 

Рог Свет ла гор ска га ра ё на.

Як рас тлу ма чыў гас па дар, жы вё лу 

зда бы лі ў ле се яго са ба кі, якіх ён ад пус-

ціў на ноч па гу ляць. Муж чы на са праў ды 

тры маў на пад вор ку дзвюх па ляў ні чых 

ла ек, якія, між ін шым, не бы лі за рэ гіст-

ра ва ны. Але пры нёс зда бы чу да до му і 

ра за браў яе ўсё ж сам гас па дар. А за 

гэ та пра ду гле джа на кры мі наль ная ад-

каз насць. З'яў ля ю чы ся па ляў ні чым, муж-

 чы на па ві нен быў ве даць, што пра не на ў-

мыс ную зда бы чу бар су ка трэ ба бы ло

па ве да міць у па ляў ні чую гас па дар ку. За-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва, у па ляў ні-

ча га кан фіс ка ва лі стрэль бу. На не се ная 

шко да ацэ не на ў 6,9 ты ся чы руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


